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Łączna suma zaliczek, wpłaconych w ~iągu ro
ku, i to zarówno miesięcznych, wpłaconych stosow
nie do przepisu zawartego w punkcie 2, ustępie 
drugim niniejszego rozporządzenia, jakoteż dobro
wolnych (§ 3 niniejszego rozporządzenia), ma być 
wykazaną tak w markach polskich jak i we frankach 
złotych według wartości franka złotego w dniu wpła
cenia zaliczki. 

Różnic~ między roczną sumą opłat należnych, 
a sumą zaliczek wpłaconych na te opłaty (punkt 5 
powołanego wyżej paragrafu 27), należy wykazać 
wyłączn ie we frankach złotych. 

§ 6. W przypadkach, w których władze, wy
mienione w § 1 niniejszego rozporządzenia, dokona
ły już przed dniem 1 stycznia 1924 r. wymiaru opłat 
stemplowych (należytości stemplowych i bezpośred
nich)" a wymierzona opłata nie została jeszcze przed 
tym dniem całkowicie zapłaconą, należy niewpłaco
ną kwotę opłoty przeliczyć na franki złote, dzieląc 
niewpłaconą sumę marek polskich przez liczbę, wy
rażającą kurs franka złotego, który obowiązywać bę
dzie w dniu 1 stycznia 1924 r. 

Przepis powyższy stosuje się również do prze
rachowania niewpłaconych do dnia 1 stycznia 1924 r. 
kar, grzywien i podwyżek, nałożonych z powodu 
przekroczenia przepisów o opłatach stemplowych, 
jak również kar za zwłokę, narosłych do dnia 1 stycz
nia 1924 r., oraz kosztów egzekucyjnych./"" 

§ 7. W przypadkach, w których przy zastoso
waniu rozporządzenia niniejszego ma być uwzględ
nioną wartość franka złotego za czas do 1 stycznia 
1924 r., należy uwzględniać ją wedle tabeli, podanej 
Vi § 7 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 18 
grudnia 1923 r. w sprawie zastosowania stałej jed
nostki podatkowej do podatków: spadkowego i od 
darowizn (Dz. U. R. P. Ne 134 poz. 1114). 

§ 8. Jeśli przy zastosowaniu niniejszego roz
porządzenia wyniknie kwota franków złotych więcej 
niż o jednem miejscu dZies iętnem, a zarazem setne 
części . franka złotego wynoszą 5 lub więc.ej, to za
okrągla się ją wzwyż do pełnej dziesiątej części fran
ka złotego; w przeciwnym razie setne i dalsze części 
franka złotego opuszcza się. 

§ 9. Uiszczenia należności, obliczonych na za
sadzie rozporządzenia niniejszego we frankach zło
tych, uskutecznia się w markach polskich według 
wąrtości franka złotego w dniu uiszczenia nąleżności. 

Jeśli z przeliczenia należnej sumy franków zło
tych na marki polskie, dokonanego przy wpłacie na
leżności, wyniknie suma marek polskich niepodziel
na przez dziesięć tysięcy, a zarazem cztery ostatnie 
cyfry tworzą liczbę 5.000 lub więcej, to zaokrągla 
się ją wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięć t y
siE!cy; jeśli ostatnie cztery cyfry tworzą liczbę niższą 
niż 5.000, to cyfry te zastępuje się zerami. 

Przepis powyższy o zaokrąglaniu kwot, wyrażo· 
nych w markach polskich, stosuje się, rów!lież pr~y 
obliczaniu tych opłat stemplowych, ktpre me ulegają 
przeliczeniu na franki złote; wyjątek stanowi opłata 
stemplowa od czeków. 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1924 r. i ma zastosowanie 

na całym obszarze Rzeczypospolitej Pols~iej z wyjąt
kiem górnośląskiej części Województwa Sląskiego. 

Z dniem tym przestają obowiązywać art. 12, 13 
i 14 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. R. p, 
N2 44, poz. 296). . 

Minister Skarbu: W. Kucbal'ski 
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Rozporządzenie Mini~tra Skarbu 
z dnia 18 grudnia 1923 r. 

O wykonaniu ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. 
o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. N2 73 poz. 500). 

Na podstawie art. 17 i 30 ustawy z dnia 2 lip
ca 1921 r. o podatku giełdowym (Dz. U. R. P. Ne 73, 
poz. 500) oraz na podstawie art. 1, 7 i 11 ustawy 
z dnia 6 grudnia 1923 r. o zastosowaniu stałej jed
nostki do obliczania danin, niektórych innych docho
dów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez 
instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. 
N2 127 poz. 1044) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. §§ 21, 33, 35, 37 i 40 rozporządzenia Mi
nistra Skarbu z dnia 11 lipca 1921 r. o wykonaniu 
ustawy ź dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdowym 
na obszarze b. dzielnic rosyjskiej i austrjackiej (Dz. 
U. R. P. N2 73 poz. 501) otrzymują brzmienie na-
stępujące: . 

,,§ 21. Handlujący papierami wartościowemi 
(§ 10, ustęp pierwszy) oraz pośrednicy (§ 10, ustęp 
drugi) mają po upływie każdego okresu półmiesięcz· 
nego, . obejmującego czas od dnia 1 do 15 włącznie 
względnie czas od dnia 16 do końca miesiąca, do
konać podsumowania kolumny 10 rejestru (załącz
nik N2 ·1 do § 10) względnie tej kolumny księgi 
maklerskiej, która jest przeznaczona dla podatku 
giełdowego § 17 punkt 5 rozporządzenia z dnia 20 kwiet
nia 1923 r., Dz. U. R. P. N2 53 poz. 372). 

Kwotę, w ten sposób obliczoną, należy wnieść 
do kasy skarbowej, załączając deklarację. W dekla
racji należy zaznaczyć, że chodzi o podatek giełdo· 
wy, oraz wymienić okres, za który się płaci. 

Handlujący papierami wartościowemi ma uiścić 
podatek: za pierwszy okres półmiesięczny-najpóź
niej do dnia 22 danego miesiąca, za drugi okres
najpóżniej do dnia 7 miesiąca następnego. 

Pośrednik ma uiścić podatek: .za pierwszy okres 
półmiesięczny-najpóżniej przed upływem danego 
miesiąca, za drugi okres-najpóźniej do dnia 15 mie
siąca następnego. 

Płatnik winien kwity kasowe, stwierdzające 
uiszczenie podatku, przechowywać przez lat pięć po 
upływie roku kalendarzowego, w którym nastąpiło 
uiszczenie. Kwity mają być uporządkowane według 
dat uiszczenia". 

"§ 33. Po upływie każdego okresu półmiesięcz
nego, obejmującego czas od 1 do 15 włącznie, względ
nie czas od dnia 16 do końca miesiąca, należy do
konać podsumowania kolumny 7 rejestru (załącznik 
NI! 2 .do § 32)_ 
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KwotE:, w ten sposób obliczoną, należy wnieść 
do kasy skarbowej, załączając deklarację, w której 
płatnik ma zaznaczyć, że chodzi o podatek giełdowy 
z powodu emisji akcji oraz podać nazwę (rodzaj) 
akcji. 

Uiszczenie , winno nastąpić za pierwszy okres 
półmiesięczny - najpóźniej do dnia 22 danego mie
siąca, Z8 drugi okres-najpóźniej do dnia 7 miesiąca 
następnego. 

, Zarazem należy q uiszczeniu podatku zawiado
, mić władzE: skarbową pierwszej insta(Jcji (§ 40). 'za
łączając odpis rejestru za ubiegły okres półmiesit:~czny. 

Założyciel ' lub spółka wi,nni też zawiadomić wła
dZE: skarbową pierwszej instancji o ukończeniu 
emisji,-w ciągu następnych dwóch tygodni." 

' ,,35. Jeśli emisja akcji odbyła siE: celem zało
żenia spółki, a założyciel nie uiścił podatku lub 
uiścił go tylko w części, to spółka ma, w ciągu mie
siąca od daty zgromadzenia konstytuującego, wnieść 
ck> kasy skarbowej podatek należny z powodu emisji 

, (łub część, której brakuje), załączając deklaracjE: (§ 33). 
Podatek ulega waloryzacji według zasad, podanych 

, w §§ 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
·18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 134, poz. 1115). 

Spółka ma zarazem o uiszczeniu podatku za
wiadomić władZE: skarbową pierwszej instancji (§ 40), 

, załączając odpis tych pozycji rejestru (§ 32), co do 
których założyciel wcale podatku nie uiścił. 

O ile założyciel nie prowadził rejestru, spółka 
ma sporządzić rejestr lub jużistni.ejący odpowiednio 
uzupełnić. " 

n§ 37. Spółkp akcyjna (komandytowo-akcyjna) 
winna uiścić podatek; określony w § 36, vi ciągu ty
godnia po ogłoszeniu w Monitorze Polskim fłostano

' wienia Ministrów Przemysłu i Handlu o raz Skarbu, 
którem zezwolono na przewalutowanie. Kasie skar
bowej należy przy uiszczeniu złożyć deklarację, sŁwie'r
dzającą, że chodzi o podatek giełdowy z powodu 
przewalutowania majątku spółki. 

Spółl<a ma zarazem o uiszczeniu podatku za
wiadomić władzę skarbową pierwszej instancji (§ 40), 
podając sposób obliczenia." 

,,§ 40. O ile w rozporządzeniu niniejszem jest 
mowa "o wł,adzy skarbowej pierwszej instancji", należy 
przez to rozumieć: w mieście Warszawie - Urząd 
Skarbowy do spraw opłat stemplowych' i podatku 
spadkowego na m. sto Warsżawę; w mieście Łodzi
(Jr~d Skarbowy do spraw opłat stemplowych i po
datku spadkowego w Łodzi; na pozostałym obszarze 
b. dzielnicy rosyjskiej - Urząd Skarbowy, Podatków 
i Opłat Skarbowych; na obszarze b. dzielnicy austr
jackiej - Dyrekcję Okręgu Skarbowego lub Urząd 
Wymiaru Na leżytości." 

§ 2. Rozporządzenie' Ministra Skarbu z dnia 
11 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. N!! 73 poz. 501), wy
dane celem wykonania ustawy o podatku giełdowym 
na obszarze b. dzielnic: rosyjskiej i austrjackiej, sto
s.owane będzie na obszarze województw: poznańskiego 
j pomorskiego ze zmianami, wyrtikającemi z §§ 17 
j 18 rozporząd~enia z dnia 20 kwietnia 1923 r. (Dz. 
U. R. P. N!! 53 poz. 372), oraz: a) co do §§ 21 j 33 
w brzmieniu, ustalonem w § 1 rozporządzenia niniej
szego, b) co do §§ 35, 37 i 40 w brzmieniu nastc:
pując.em; '~ _ _ J 

, ,,§ 35. Jeśli emisja akcji odbyła sl~ celem za-
łożenia spółki, a założyciele nie uiścili podatku lub , 
uiścili , go tylko w części, to spółka ma w ciągu mle-

' śiąca po ogłoszeniu o wpisaniu spółki do rejestru 
handlowego wnieść do kasy skarbowej podatek na
leżny z powodu emisji _(lub część, której brakuje), za
łączając deklarację (§ 33). Podatek ulega walory
zacji według zasad, podanych w 1 i 2 rozporządze
nia Ministra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 (Dz. U. 
R. P. N!! 134 poz. 1115). 

Spółka ma zarazem o uiszczeniu podatku zawia
domić władzę skarbową pierwsz~j instancji (§ 40), 
załączając odpis tych pozycji rejestru (§ 32), co ' do 
których założyciele wcale podatku nie uiścili. 

O ile założyciele nie prowadzili rejestru, spółka 
ma sporządzić rejestr lub już istniejĄcy odpowiednio 
uzupełnić" . 

,,§ 37. Spółka akcyjna (komandytowo-akcyjna) 
winna uiścić pedatek, określony w § 36. w cillgu ty
godnia po ogłoszeniu o wpisaniu do rejestru nandlo
wego uchwały ogólnego zgromadzenia, dotyczącej 
przewalutowania. Kasie skarbowej należy przy uisz
czeniu złożyć deklarację. stwierdzającą, że chodzi 
o podatek giełdowy z powodu przewalutowania ma
jątku 'spółki. 

, Spółka ma zarazem o uiszczeniu podatku za
wiadomić wła,dzę skarbową pierwszej instancji (§ 40), 
podając sposób obliczenia". 

" § 40. .o ile w rozporządzeniu ninieJszem jest 
mowa o władzy skarbowej pierwszej instancji, najeży 
przez , to rozumieć Urząd opłat stemplowych i po
datu spadkowego w Poznaniu tudzież urzędy skar
bowe podatków bezpośrednich i opłat , skarbowych". 

§ 3. O ile podatku nie uiszczono w terminie, 
określonym w §§ 1 wzglE:dnie 2 niniejszego rozpo
rządzenia, władza skarbowa ustala podatek i grzywnę 

' (art. 20 i 22 ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. Dz. U. R. 
P. N2 73 poz. 500) na podstawie franka złotego we
dług zasad, podanych w §§ 1 i 2 rozporządzenia 
Minis~ra Skarbu z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. 
R.- P" N!! 134 poz., 1115). 

,§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi ' w ży
cie z dniem 1 stycznia 1924 r. Równocześnie prze
staje,obowlązywać rozporządzenie Ministra b. Dziel
nicy Pruskiej z dnia 20 września 1921 r. o wykona
niu ' ustawy z dnia 2 lipca 1921 r. o podatku giełdo
wym na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. 
N!! 80 poz. 551). 

Zarządzony rozporządzeniem niniejszem sposób 
obliczania podatku według okresów półmiesiE:cznych 
ma być zastosowany po raz pierwszy do okresu, 
obejmującego czas od dnia 1 stycznia 1924 roku do 
dnia 15 tegot miesiąca włącznie. 

Minister Skarbu: W. Kucl;al'ski 
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